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Mollesjohka, en sideelv til Reisaelva, har redusert vannføring som et resultat av overføring av deler 
av nedbørsfeltet mot  Ábojávri . Den nedre delen av Mollesjohka er lakseførende, og Miljødirektoratet 
påla Kvænangen Kraftverk AS å utføre fiskefaglige undersøkelser i tråd med miljødesignmetodikk i 
løpet av 2019. Norsk institutt for naturforskning og Ferskvannsbiologen ble tildelt oppdraget, og utførte 
nødvendige nye registreringer i elva på seinsommeren 2019. 
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analyse i henhold til miljødesignmetodikk. 
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Forord 

 
Miljødirektoratet ga i vedtak av 1.04.2019 Kvæ-
nangen Kraftverk AS pålegg om å gjennomføre 
undersøkelser i Mollesjohka, på strekningen fra 
Mollisfossen til samløpet med Reisaelva. Un-
dersøkelsen skulle gjennomføres med ut-
gangspunkt i miljødesignmetodikken. 
 
Vannføringen i Mollesjohka er påvirket av over-
føringer mot Kvænangen Kraftverk, via Ábo-
javri og Ábojohka. Mollesjohka er en kort side-
elv til Reisaelva, og den om lag en km lange 
elvestrekningen fra Mollisfossen til samløpet 
med Reisaelva er lakseførende.  
 
Hovedmålsettingen med undersøkelsene er å 
identifisere flaskehalser for produksjon av ana-
drom laksefisk som følge av reguleringspåvirk-
ningen i Mollesjohka. 
 
Øyvind Kanstad Hanssen (Ferskvanns-
biologen) og Martin-A. Svenning (NINA-
Tromsø) har i felleskap utført registreringer i felt 
og utarbeidet rapporten.  
 
Oppdragsgiver har vært Kvænangen Kraftverk 
AS, og Jostein Jerkø har vært kontaktperson 
hos oppdragsgiver. Vi takker Kvænangen 
Kraftverk for oppdraget. 
 
 
 
Martin-A. Svenning 
(prosjektleder) 
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1 Innledning
 
Utbygging av vannkraft medfører som regel endringer i vannføring, som igjen påvirker det fysiske 
miljøet i vassdraget. Endringer i vannføring, vanndekt areal, temperatur og geomorfologiske prosesser 
kan ha effekter på flere økologiske forhold, noe som igjen kan påvirke habitat og til slutt produksjons-
forholdene for fisk.  
 
Konkurranse mellom arter og innad mellom årsklasser av samme art om tilgang på ressurser, som 
skjul og næringstilgang, er avgjørende for reguleringen av bestander. Hos laks, sjøørret og sjørøye er 
tetthetsavhengige og konkurranseutsatte faktorer som vekst og overlevelse viktig for produksjonen. 
Ofte er tilgangen på egnede gyte- og oppvekstområder en flaksehals for produksjonen. Beskaffenhet 
av substratet, vannhastighet og romlig fordeling av gyte- og oppvekstområder er alle faktorer som kan 
påvirkes når vannføringen endres gjennom vannkraftutbygging, og potensielt redusere produksjonen 
av laksefisk. 
 
Mollesjohka renner sammen med Reisaelva, og nedre del av Mollesjohka er lakseførende. Gjennom 
kongelig resolusjon av 15.05.1964 ble Kvænangen Kraftverk gitt tillatelse til erverv og regulering av 
Ábojohka mv. (herunder også Mollesjohka). Denne tillatelsen (konsesjonen) innebar at vann kunne 
overføres fra Mollesjohka (Stoura Mollesjavri) til Ábojohka (Ábojavri). En overføringstunnel sto ferdig 
i 1967, og førte til at om lag 16 % av nedbørsfeltet til Mollesjohka ble overført til et annet vassdrag (se 
Kanstad-Hanssen og Svenning 2016). 
 
Reisavassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Formålet med nasjonale laksevassdrag er å gi et ut-
valg av de viktigste laksebestandene i Norge en særlig beskyttelse. Spesielt omtales blant annet revi-
sjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag, restaurering av leveområder og 
bestandsovervåking.  
 
Reisavassdraget er påvirket av reguleringsinngrep i sideelvene Mollesjohka og Kildalselva. Begge 
inngrepene påvirker vannføringen i hovedelva (om enn i relativt liten grad) og berører områder som er 
tilgjengelig for anadrom fisk i vassdraget. I motsetning til de fleste andre vassdrag med anadrom fisk 
som er utsatt for lignende reguleringsinngrep, har det ikke tidligere blitt utført noen form for undersø-
kelser eller overvåking som har hatt fokus på mulige effekter av disse inngrepene. I 2019 påla derfor 
Miljødirektoratet Kvænangen Kraftverk AS å gjennomføre undersøkelse i Mollesjohka. 
 
Pålegget fra Miljødirektoratet omfattet følgende undersøkelser: 
 

1. «På grunnlag av miljødesignmetodikken skal det gjennomføres en vurdering av - og eventuelt 

identifisere flaskehalser for anadrom fisk som følge av reguleringspåvirkningen i Mollesjohka.» 

2. «Foreta ungfiskundersøkelser ved hjelp av elektrisk fiske på minimum tre stasjoner i Mollesjohka 

med utgangspunkt i etablert stasjonsnett. Stasjonsnettet skal være representativt for habitatva-

riasjonen i elva.» 

3. «Undersøke hulromskapasitet og kartlegge viktige gyteområder på anadrom strekning i Molle-

sjohka.» 

 
Norsk institutt for naturforskning og Ferskvannsbiologen har i fellesskap sammenstilt resultater fra 
tidligere og nye undersøkelser i tråd med retningslinjer gitt i «Håndbok for miljødesign i regulerte vass-
drag» (Forseth og Harby 2013), og i henhold til pålegget fra Miljødirektoratet, i brev av 1.4.2019. Hy-
drologiske data foreligger fra tidligere rapporter, mens øvrige registreringer (mesohabitat, skjul, gyte-
områder og ungfisktettheter) ble utført høsten 2019.  
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2 Vassdrags- og reguleringsbeskrivelse 

 
2.1 Områdebeskrivelse 
 
Mollesjohka har sitt utspring i Stuora Mollesjávri, i fjellområdet mellom Reisadalen og Kvænangsdalen 
(figur 1). Elva drenerer naturlig mot Reisadalen og Reisaelva, og renner sammen med Reisaelva om 
lag 75 km fra sjøen. Den nedre delen av Mollesjohka, fra Mollisfossen og ned til Reisaelva, regnes 
som lakseførende. Selve Reisaelva er lakseførende fra Imofossen og ned til sjøen, en strekning på 
vel 85 km. Den lakseførende delen av Mollesjohka har en lengde på om lag 800 meter, men elva deler 
seg i flere løp i nedre del, og samlet elvelengde øker da til ca. 1,5 km.  
 
En enkel ungfiskregistrering og bonitering, utført i 1990 (Halvorsen mfl. 1994), er så vidt vi vet den 
eneste informasjonen som foreligger om fiskesamfunnet i Mollesjohka. Halvorsen mfl. (1994) fanget 
både laks, ørret, røye og steinulke i Mollesjohka, men tetthetene var lave. I hovedelva er det også 
påvist lake, trepigget stingsild og ørekyt (Svenning 2000). De fysiske forholdene i Mollesjohka beskri-
ves ikke eksplisitt av Halvorsen mfl. (1994), men omtales felles med andre små sideelver: «Nederste 
del har rolige strømforhold og finkornet substrat, mens øvre del har sterk strøm og grovt substrat».   
 
 
2.2 Vassdragsreguleringen 
 
I 1964 ble Kvænangen Kraftverk gitt konsesjon for utbygging av vannkraft i Ábojohka og flere tilstø-
tende vassdrag.  Stoura Mollisjávri, som gjennom Mollesjohka drenerte mot Reisaelva, ble gjennom 
denne utbyggingen senket og overført mot Ábojávri og Kvænangen Kraftverk. Mollesjohka har et 
uregulert nedbørsfelt på ca. 275 km2, hvorav 45 km2 (16,4 %) har blitt overført til Ábojohka-vassdraget 
(Magnell 2016). Middelvannføringen i Mollesjohka (ved Mollisfossen) utgjør etter overføringen mot 
Ábojáavri 4,6 m3/s, noe som tilsvarer 78 % av uregulert middelvannføring. Midlere sommervannføring 
er beregnet til 9,5 m3/s etter overføringen (Magnell 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
.   

 
 
 
 
Figur 1 Nedslagsfeltet til Mollesjohka (merket med blått), og vannoverføringen (rød linje) fra Mollesjohka til 
Ábojávri og Kvænangen Kraftverk. 

  

Stuora Mollesjávri 

Ábojávri 
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3 Metoder og datagrunnlag 
 
3.1 Hydrologiske variasjoner og vanntemperatur 
 
3.1.1 Hydrologisk variasjonsanalyse 
 
Alle data og beregninger knyttet til hydrologi og hydrologiske variasjonsanalyser er direkte eller indi-
rekte basert på utredninger utført av Sweco (Magnell 2016). Kvænangen Kraftverk etablerte høsten 
2015 en målestasjon nær Mollisfossen (VM Mollisfossen), og data innsamlet i perioden fra september 
2015 til og med august 2016 ble sammenholdt med vannføringer på de faste avløpsstasjonene 208.3 
Svartfossberget i Reisaelva og 209.4 Lillefossen i Navitelva, for å beregne en tilsigsserie (figur 2). En 
videre beregning viser at månedsmiddelverdiene i Mollesjohka i vinterhalvåret (november – april) lig-
ger mellom 0,3 – 1,4 m3/s. Månedsmiddelvannføringen under snøsmeltingen i mai og juni er henholds-
vis 8 m3/s og 18 m3/s, og faller utover høsten fra 6,8 m3/s i juli til 2,3 m3/s i oktober (tabell 1). 
 

 
Figur 2 Observert tilsigsserie for målestasjonen nær Mollisfossen (VM Mollisfossen). Data fra Magnell (2016). 

 
 

Tabell 1 Beregnede månedsmiddelvannføringer for VM Mollisfossen basert på skalert vannføringsserie 
(1982-2015) fra VM 208.3 Svartfossberget. 

 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 

             
m3/s 0,56 0,43 0,30 0,31 8,03 18,10 6,84 3,58 2,95 2,3 1,38 0,82 

 
 
Med utgangspunkt i en skalert serie av observerte vannføringer ved 208.3 Svartfossberget har Mag-
nell (2016) beregnet vannføringsserier for Mollesjohka (ved Mollisfossen) i et typisk tørt, middel og 
vått år, og samtidig beregnet en prosentvis restvannføring på døgnnivå (figur 3).  
 
I de fleste år sammenfaller de høyeste vannføringene med snøsmeltingen, og inntrer i første halvdel 
av juni. Siste halvdel av mai, samt stort sett hele juni, preges relativt kraftig av snøsmeltingen, og 
vannføringen langt ut i juli er trolig fortsatt betydelig påvirket av snøsmeltingen. Dette innebærer at 
vannføringene i de fleste år er høyere enn 15 m3/s i hele juni. Beregningene viser at vannføringen i 
tørre år gjerne faller under 5 m3/s i siste halvdel av juli, og stabiliseres rundt 1 m3/s utover seinsom-
meren og høsten. I nedbørsrike år vil vannføringen sjelden falle under 5 m3/s, verken sommer eller 
høst.  
 
I et middels år medfører overføringen mot Ábojavri at vannføringen i Mollesjohka reduseres med 5-20 
% i vinterhalvåret. I juli kan reduksjonen i vannføring utgjøre 20-40 %, mens reduksjonen varierer 
mellom 15-35 % i perioden august-oktober. I nedbørsfattige år kan vannføringen reduseres med mer 
enn 40 % i perioden midt på sommeren og seint på høsten.  
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Figur 3 Beregnede vannføringsserier for Mollesjohka ved Mollisfossen i et typisk tørt, middels og vått år. Bereg-
ningene er utført for naturtilstanden (uregulert felt) og for situasjonen etter utbygging (restfelt). Endring er uttrykt 
som prosentvis restvannføring. Data fra Magnell (2016). 
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3.1.2 Vanndekte arealer og vannføring 
 
Det er vanlig å legge til grunn at både laksebestander og ørretbestander er tetthetsregulerte i yngel- 
og ungfiskstadiet. Det er derfor en direkte sammenheng mellom størrelsen på habitater som er egnet 
som leveområde for ungfisk og produksjonskapasiteten for en elv. Hvordan inngrep, som overfø-
ringene fra Mollesjohka, påvirker tilgangen til oppvekstområder, både gjennom hvilke arealer som er 
vanndekte ved ulike vannføringer og hvordan vandringsmuligheter eventuelt varierer med vannføring, 
blir derfor viktig å kartlegge om en ønsker å vurdere produksjonsforholdene i Mollesjohka. 
 
Vannføringen i Mollesjohka, i perioden september 2015 til august 2016, ser ut til å samsvare svært 
godt med vannføringen på målestasjon 208.3 Svartfossberget i Reisaelva (figur 4). Det er derfor mulig 
å benytte en skaleringsfaktor (0,123) for å beregne vannføringen i Mollesjohka ut fra kjent vannføring 
på Svartfossberget (se Magnell 2016).  
 

 
Figur 4 Observert spesifikk avrenning (l/s per km2) i Mollesjohka ved VM Mollisfossen, sammenlignet med av-
løpsstasjonene 208.3 Svartfossberget og 209.4 Lillefossen. Data fra Magnell 2016. 

 
 
For å vurdere hvordan vanndekt areal varierer med vannføringen i Mollesjohka, og derigjennom vur-
dere hvordan vanntapet mot Ábojavri påvirker produksjonsforholdene for fisk, har vi benyttet flyfotoer 
som viser vannstanden i elva ved to ulike vannføringer. Flyfotoene ble tatt 14. august 2012 og 24. 
august 2016. På disse to tidspunktene (dagene) var vannføringen på 208.3 Svartfossberget hhv. 22 
m3/s og 34 m3/s, noe som ved bruk av skaleringsfaktoren tilsvarer 2,7 m3/s og 4,2 m3/s i Mollesjokha 
ved Mollisfossen.  
 
Oppmålte vanndekte arealer på disse to vannføringen er, til tross for en forskjell på 1,5 m3/s, tilnærmet 
helt like. Det gjenstår dermed bare ett vanndekt areal som utgangspunkt for vår videre vurdering, og 
vi har derfor sammenlignet dette arealet med arealet av et helt oppfylt elveleie, dvs. det totale arealet 
mellom elvebreddene. Når vannføringen i Mollesjohka er mellom 2,7-4,2 m3/s utgjør tørrfallet 38,5 % 
av elvearealet (Figur 4). Vi har imidlertid ingen informasjon om hvilken vannføring som bidrar til at 
elveleiet fylles helt opp, og kan derfor ikke vurdere hvordan reduserte vannføringer påvirker det vann-
dekte arealet i elva. 
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Figur 4 Vanndekte arealer i Mollesjohka ved ulike vannføring.Lys blå viser arealet av vanndekt areal når vann-
føringen er mellom 2,7-4,2 m3/s, mens mørkere blå områder må legges til for arealet av et helt oppfylt elveleie. 
 
 
3.1.3 Vanntemperatur 
 
Målestasjonene i Mollesjohka (VM Mollisfossen) registrerte også vanntemperatur, og det foreligger en 
komplett temperaturserie for hele 2016 (figur 5). Vanntemperatur er den viktigste abiotiske faktoren 
som styrer metabolske prosesser og veksten hos fisk, og påvirker livshistorievalg på individnivå. For-
uten å påvirke utviklingen hos yngel (klekketidspunkt og swim-up) er vanntemperatur, sammen med 
næringstilgang, styrende for blant annet veksthastighet og smoltalder (se Jonsson & Jonsson 2011). 
Vekststudier har vist at laks og ørret først oppnår en positiv tilvekst når vanntemperaturen overstiger 
4 grader (Jonsson mfl. 2001), og lengden av vekstsesongen er derfor sterkt korrelert med vanntem-
peraturen.  
 
I 2016 steg vanntemperaturen i Mollesjohka til over 4 oC de første dagene i juni, og falt under 4 oC 
igjen i månedsskiftet september/oktober. Det tilsier at vekstsesongen for ungfisk dette året hadde en 
varighet på om lag 120 dager. Maksimal vekstrate oppnås i temperaturintervallet 16-20 grader hos 
ungfisk av laks, og i intervallet 13-17 oC hos ørret (se Jonsson & Jonsson 2011). I Mollesjohka var 
vanntemperaturen høyere enn 13-16 grader i 6-7 uker i 2016.  
 

 
Figur 5 Målt vanntemperatur ved VM Molisfossen i 2016.  
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3.2 Habitatkartlegging 
 
3.2.1 Elveklasser 
 
Mesohabitatkartlegging tar utgangspunkt i forhold som overflatebølger, helningsgrad, vannhastighet 
og dyp (Borsányi fl. 2004; Forseth og Harby 2013), og kartleggingen skal gi et uttrykk hvordan disse 
forholdene påvirker kvaliteten av eventuelle leveområder for fisk (tabell 3). Ulike begreper benyttes, 
og «turbulent overflate» brukes når bølgene er større enn 5 cm og overflaten har krusninger eller er 
brutt, og «glatt overflate» når bølgene er lavere enn 5 cm. Helningsgrad regnes som bratt når den 
overstiger 4 %, og vannhastigheten betegnes som hurtig når den er større enn 0,5 m/s. Et område er 
dypt når dybden overstiger 70 cm. De ulike mesohabitatene kombineres til elveklasser (tabell 4).  
 
I Mollesjohka ble mesohabitatkartleggingen utført ved vannføring på ca. 4 m3/s, skalert fra målesta-
sjonen 208.3 Svartfossberget. 
 
 
 

Tabell 3 Klassifisering av mesohabitat ut fra fysiske karakterer (Tabellen er hentet 
fra «Håndbok for miljødesign i regulerte vassdrag», Forseth & Harby (2013)). 
Kriterier Overflate- 

struktur 
Helnings 
-gradient 

Vann- 
hastighet 

Vanndybde Klasse 

  
 
 

Glatt / 
småriller 

 
Bratt 

Hurtig Dyp A 

Grunn  

Sakte Dyp  

Grunn  

 
Moderat 

Hurtig Dyp B1 

Grunn B2 

Sakte Dyp C 

Grunn D 

 
 

Brutt / 
Ubrutte stå-
ende bølger 

 

 
Bratt 

Hurtig Dyp E 

Grunn F 

Sakte Dyp  

Grunn  

 
Moderat 

Hurtig Dyp G1 

Grunn G2 

Sakte Dyp  

Grunn H 

 
 
 

Tabell 4 Klassifisering av elveklasser, basert på mesohabitat. (Tabellen er hentet fra «Håndbok for miljøde-
signi regulerte vasdrag», Forseth & Harby (2013)). 
Elveklasse Mesohabitat Overflatemønster Helningsgradient Vannhastighet Vanndybde 

      
Glattstrøm A+B1+B2 Glatt Moderat Rask Grunn/Dyp 
Kulp C Glatt Moderat Langsom Dyp 
Grunnområde D Glatt Moderat Langsom Grunn 
Kvitstryk E+F Turbulent Bratt Rask Dyp/Grunn 
Stryk H+G1+G2 Turbulent Moderat Rask Grunn/Dyp 

 
 
Kartleggingen i Mollesjohka viser at elveklassen stryk dominerer, og utgjør 31 % av elvearealet (figur 

6, tabell 5), og i øvre halvdel av elva kombineres denne elveklassen også med partier klassifisert som 
kvitstryk (23 % av totalarealet i elva). Dette viser at store deler av elva, selv på relativt lav vannføring, 
er stri (vedlegg 1). Forgreiningene i nedre del av elva er generelt veldig grunne, og vil ved lavere 
vannføringer enn vi observerte under feltarbeidet i august (4 m3/s) trolig marginaliseres som leveom-
råder for eldre ungfisk. Områdene som i forgreiningene ble klassifisert som grunnområder endrer mest 
sannsynlig klassifisering til glattstrøm eller stryk når vannføringen nærmer seg 10 m3/s. 
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Tabell 5 Arealmessig fordeling (%) av ulike elveklasser i Mollesjohka, vurdert ved vannføring på 4m3/s. 
 Glattstrøm Kulp Grunnområde Kvitstryk Stryk 

      
%-vis andel 19,5 15,4 11,1 22,7 31,3 

 
 
 
 

  
Figur 6 Kartlegging av mesohabitat i Mollesjohka.  

 
 
3.2.2 Bunnsubstrat 
 
Registreringer av substratsammensetning ble gjennomført sammenhengende langs hele elva, med 
unntak for dypområdet i selve fossekulpen. Det ble benyttet en skala for kategorisering av substrat 
ihht. Forseth og Harby (2013):  
  
(1) Silt, sand og fin grus, diameter < 2 cm   
(2) Grus og småstein, diameter 2-12 cm  
(3) Stein, diameter 12-29 cm  
(4) Stor stein og blokk, diameter >30 cm   
(5) Fast fjell  
 
Som regel vil substratet i et område eller på en lokalitet (elfiske) bestå av mer enn en kategori (f.eks. 
stein og grus). Dominerende substratkategori oppgis da først, og øvrige kategorier etter avtagende 
betydning (f.eks. 2/1 tilsier at grus er dominerende, men at det også er sand innblandet). 
 
Kategoriene 1 og 5, dvs. silt, sand og leire, samt fast fjell vurderes som uegnet substrat for ungfisk i 
og med at slik elvebunn ikke har hulrom som ungfisken kan bruke som skjul. Tilgangen til skjul henger 
godt sammen med steinstørrelse. Kategori 2, som omfatter grus og småstein, er et typisk gytesubstrat 
og leveområde for årsyngel. Kategori 3 og 4 er typiske leveområder for eldre ungfisk. 
 
Kartleggingen i Mollesjohka viste at områder med substratkategori 3 (stein) iblandet kategori 4 (stor 
stein og blokk) dominerer i elva (tabell 6). Den øvre delen av elva domineres av stor stein og blokk. 
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Dernest har kategori 3 (stein) størst betydning. I to av forgreiningene dominerer grus og småstein 
(kategori 2), mens stein dominerer i de to andre forgreiningene.  
 

Tabell 6 Oversikt over areal beregnet for ulike substratklasser i Mollesjohka. 
Substrattype  Beregnet areal m2 %-andel 

2 Grus og småstein 1045 4,8 
3/2 Stein + grus og småstein 7663 34,9 
3 Stein 499 2,3 

3/4 Stein + stor stein og blokk 10109 46,0 
4/3 Stor stein og blokk + stein 2654 12,1 

 
 
 
3.2.3 Skjul 
 
Tilgjengeligheten av skjul i form av hulrom mellom steiner på elvebunnen er svært viktig for overlevelse 
og vekst hos yngel/ungfisk (Finstad mfl. 2007, 2009), og ungfiskproduksjonen hos laks, ørret og røye 
er derfor direkte avhengig av tilgangen på skjul. Dette skyldes at fiskeungene velger standplasser/ter-
ritorier hvor de både kan finne mat, samt finne skjul for predatorer. Tilgjengeligheten av skjul, dvs. 
antall og størrelse på hulrom i substratet, kvantifiseres ved å registrere 1) hvor mange ganger og 2) 
hvor dypt en plastslange som er 13 mm tykk kan stikkes inn i hulrom mellom stein og grus. Størrelsen 
på hulrom deles i tre skjulkategorier (Finstad mfl. 2007); S1: 2-5 cm, S2: 5-10 cm og S3: >10 cm. 
Målingene utføres innenfor et kvadratisk areal på 0,25 m2 (0,5x0,5 m), og for at målingene i størst 
mulig grad skal være tilfeldige blir ei ‘ramme’ kastet ut i elva. I utgangspunktet skal feltene representere 
områder nær elvebredd, midten av elva og områder midt mellom. Målingene summeres til en verdi for 
et vektet skjul (Forseth & Harby 2013);   
  
S1+ S2 x 2 + S3 x 3   
  
I Mollesjohka ble hulromsmålingene gjennomført på 20 ulike lokaliteter fordelt langs hele elvestrengen 
(figur 7). Innenfor hver lokalitet er det utført tre til seks målinger, der målinger ble utført mellom elve-
bredd og midtålen. For hver lokalitet har vi oppgitt gjennomsnittlig hulromskoeffisient. Verdiene for 
vektet skjul klassifiseres ihht. Forseth & Harby (2013) som lite skjul (<5), middels skjul (5-10) og mye 
skjul (>10).  
 
 

 
Figur 7 Oversikt over lokaliteter for måling av skjul (hulrom) i Mollesjohka. 

 
 
Hulromsmålingene viste at det er lite skjul på 55 % av de undersøkte lokalitetene, og at tilgangen på 
skjul generelt var lavere der elva delte seg i flere løp (figur 8). I øvre del av elva, ovafor forgreiningene, 
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fant vi lite skjul på 37,5 % av lokalitetene, mens 67 % av lokalitetene i forgreiningene var representert 
med lite skjul. Vi fant mye skjul kun på en lokalitet.  
 
 

 
Figur 8 Gjennomsnittlig vektet skjul på 20 ulike lokaliteter i Mollesjohka. Klassifiseringen lite skjul (grå), middels 
skjul (lys grønn) og mye skjul (grønn) er vist i bakgrunnen. 

 
 
 
3.3 Kartlegging av gyteområder 
 
Gytegroper av laks og stor sjøørret har vanligvis en langstrakt, oval eller firkantet form og følger strøm-
retningen. Som regel vil en gytegrop fremstå som lysere enn øvrig elvebunn siden gravingen har vendt 
om på substratet og fjernet eller redusert begroingen. Før selve gytingen graver laksen en fordypning 
som rogna seinere legges i. Deretter flytter fisken seg oppstrøms og graver en ny fordypning, og grus 
og stein dekker fordypningen der rogna ligger (gytegropa).  
 
Kartleggingen av eventuelle gytegroper i Mollesjohka ble utført ved observasjon fra land og ved vading 
ute i elva. Registrerte gytegroper ble avmerket på kart. I tillegg ble egnetheten for gyting vurdert langs 
hele elva, der hvor det var mulig å vurdere dette enten fra land eller ved vading. Alle områder som 
under vår befaring, og ved en vannføring på 4 m3/s, var tørrlagte ble naturligvis klassifisert som 
uegnede områder. Det samme ble også områder som ut fra en subjektiv vurdering ble antatt å tørr-
legges i løpet av vinteren. Øvrig klassifisering av gytemuligheter ble basert på tilgangen av egnet 
substrat, og vannhastigheter innenfor preferanseområde for gytefisk av laks og sjøørret (Crisp & Car-
ling1989; Moir et al. 1998, 2002). 
 
Vi observerte kun to nylig benyttede gyteområder, og det var 2-3 groper i hvert av områdene (figur 9). 
Disse to områdene utgjorde 3,3 % av det vanndekte arealet i elva (tabell 7) I øvre del av elva, før den 
deler seg i flere løp, fant vi ingen områder som kunne klassifiseres som ‘egnet’ for gyting. Dette skyldes 
et for grovt substratet, samt at vannhastigheten gjennomgående var for høy. Det eneste unntaket på 
den øvre delen av elva, var et relativt lite område i utløpet av fossekulpen. Her observerte vi også 
tydelige spor etter gytegroper.  
 
Når vannføringen i elva er høy renner det vann i alle forgreiningene i nedre del av elva, mens den sør-
østligste greina var tørrlagt allerede under feltarbeidet, ved en vannføring på om lag på 4 m3/s. Også 
den ‘neste’ greina i vestlig retning blir tørrlagt på seinsommeren og/eller høsten. Områder vi vurderte 
som potensielle gyteområder utgjorde 39 % av elvearealet. Disse områdene antas uansett å være 
marginale gyteområder. Det kan likevel ikke utelukkes at sporadisk og spredt gyting kan forekomme 
år om annet i disse områdene, noe funn av 0+ (årsyngel) langs hele elva indikerer.  
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Figur 9 Oversikt over registrerte gyteområder og mulige gyteområder. 
 
 

 
Tabell 7 Arealer av undersøkte områder definert ut fra egnethet som gyteområder. 
Egnethet Areal (m2) %-andel 

   
Påviste gyteområder (med gytegroper) 734 3,3 
Antatt marginale gyteområder 8623 39,1 
Uegnede til gyting 10616 48,2 
Ikke undersøkt 2071 9,4 
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3.4 Bestandsdata  
 
3.4.1 Ungfisk 
  
Tetthetsregistreringene av ungfisk ble utført med elektrisk fiskeapparat (prod. Terik AS) og hver loka-
litet ble fisket en gang. Basert på erfaringer fra årlige undersøkelser i Reisaelva i årene 2005-2017 
med tre ganger fiske (Svenning 2018), benyttet vi antatt fangbarhet på 0,45for å estimere tettheten av 
ungfisk av laks, ørret og røye pr. 100 m2 i Mollesjohka (ved en gangs fiske). All fisk ble lengdemålt, og 
all laks og ørret ble aldersbestemt. På grunn av lav fangbarhet er ikke årsyngel (0+) inkludert i estima-
tene, og beregningene omfatter derfor kun fisk som er ett år og eldre. Tetthet av 0+ er kun oppgitt som 
faktisk fangst på en fiskeomgang. 
 
Vi fisket på fem ulike lokaliteter (figur 11), og hver lokalitet er beskrevet ut fra beskaffenheten, som 
vurderes med hensyn på type substrat, vannhastighet, vanndyp og grad av begroing (tabell 8). Vann-
føringen under elektrofisket (21.08.2019) var 4 m3/s. 
 

Tabell 8 Beskrivelse av lokalitetene benyttet under el-fiske i Mollesjohka i 2019. Arealet av hver 
lokalitet har variert noe fra år til år avhengig av vannstand. Skala for substrat fremgår av kap. 
3.2.2. Prosentvis fordeling av substratklasser i ( ). Skala for begroing går fra 0-3, der 0=ingen 
begroing og 3= kraftig begroing med stor dekningsgrad. 
Lokalitet Areal Bunnsubstrat Vannhastighet Vanndyp 

     
1 225 3/4/1 – (50/40/10) 0,5-0,8 m/s 10-40 cm 
2 500 4/3 – (60/40) 0,5-0,8 m/s 5-30 
3 200 3/2/1/4 – (40/30/15/15) 0,5 5-25 
4 200 3/2 – (75/25) 0,2-0,5 5-15 
5 95 2/3/1 – (70/25/5) 0,2-0,5 5-15 

 
 

 
Figur 11 Lokaliteter der det ble foretatt elektrofiske i Mollesjohka 21. august 2019. 

 
Vi fanget til sammen 40 ungfisk, fordelt på 30 laks, 4 ørreter, 5 steinulker og en røye. Det ble fanget 
10 årsyngel (0+) av laks og en årsyngel av ørret. Vi fanget årsyngel av laks på de tre nedre lokalitetene 
3-5), og det ble fanget 2 individer per 100 m2 (tabell 9). Årsyngelen av ørret ble fanget på lokalitet 2. 
Med utgangspunkt i fangbarheten beregnet for ungfiskfangster i Reisaelva, varierte tettheten av eldre 
laksunger fra 0 til 12,2 individer per 100 m2, og den høyeste tettheten fant vi på lokalitet 4. Eldre 
ørretunger ble kun fanget på lokalitet 2, og her var beregnet tetthet 1,3 individ per 100 m2.  Steinulke 
ble kun fanget på lokalitet 4 og 5, og beregnet tetthet var hhv. 1,1 og 9,4 individer per 100 m2. Totalt 
ble det fisket på 1220 m2, og gjennomsnittlig beregnet tetthet av eldre laksunger utgjorde 3,6 fisk per 
100 m2. Tilsvarende var tetthetene 0,6 ørretunger, 0,2 røyeunger og 0,9 steinulke per 100 m2. 
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Tabell 9 Antall årsyngel (0+ per 100 m2) på en fiskeomgang, og beregnet tetthet av eldre ungfisk (>0+ per 
100 m2). 
 Fangst av årsyngel (0+) pr. 100m2 Beregnet tetthet av eldre ungfisk (>0+) pr. 100m2 
Lokalitet Laks Ørret Røye Steinulke Laks Ørret Røye Steinulke 

         
1 0 0 0 0 4,0 0 0 0 
2 0 0,2 0 0 1,8 1,3 0,4 0 
3 2 0 0 0 1,1 0 0 0 
4 2 0 0 0 12,2 0 0 1,1 
5 2,1 0 0 0 0 0 0 9,4 
         

Totalt 0,8 0,1 0 0 3,6 0,6 0,2 0,9 

 
  
For å sammenligne resultatene fra Mollesjohka med hovedelva, har vi brukt gjennomsnittlig beregnet 
tetthet av laksunger pr. 100 m2 på to lokaliteter i hovedelva, som ligger nært Mollis, og som har blitt 
avfisket årlig i perioden 2010 til 2017 (se Svenning 2018). De to lokalitetene (‘Mollis’ og ‘Sieima’) ligger 
henholdsvis 200 m og 6 km fra samløpet mellom Mollesjohka og Reisaelva. På disse to lokalitetene 
varierte de årlige tetthetene fra 20 til 47 laksunger pr. 100 m2, og med et gjennomsnitt på 36 laksunger 
pr. 100 m2 på begge stasjonene for perioden 2010-2017 (Svenning 2018). Andelen årsyngel av total-
fangsten av laksunger utgjorde ca. 25 % på begge lokalitetene. Våre registreringer i Mollesjohka i 
2019 viste at beregnet tetthet av laksunger (> 0+) på de fire øverste stasjonene varierte fra 1,1 til 12,1 
laksunger pr. 100 m2. På den nest øverste lokaliteten ble det bare fanget en laksunge på 1 år, samt 
fire årsyngel, noe som viser at det skjedde en vellykket gyting i 2018 med påfølgende klekking i 2019. 
Tettheten er likevel vesentlig lavere enn hva Svenning (2018) fant på nærliggende lokaliteter i hoved-
elva. Andel årsyngel i fangstene av laksunger i Mollesjohka i 2019 utgjorde i overkant av 33 %, dvs. i 
samme størrelsesorden som i hovedelva (Svenning 2018).  
 
Så vidt vi vet har det bare vært elektrofisket en gang tidligere (1990) i Mollesjohka (Halvorsen mfl. 
1994), og hvor tettheten av laksunger (> 0+) på to lokaliteter tilsvarte gjennomsnittlig ca. 9 laksunger 
pr. 100 m2. Dette er litt høyere enn våre gjennomsnittlige estimater fra 2019, men ligger likevel innenfor 
variasjonen i estimerte tettheter av ungfisk på de fem lokalitetene avfisket i 2019. De estimerte tetthe-
tene av steinulke var relativt lik i 1990 (Halvorsen mfl. 1994) sammenlignet med 2019. Svenning (2018) 
hevder imidlertid også at tettheten av lakseunger på de to ovennevnte stasjonene i hovedelva i perio-
den 1990 til 2003 var i underkant av 3 laksunger pr. 100 m2. Den kraftige økningen i tettheten av 
laksunger i hovedelva, spesielt i de øverste områdene i Reisa, ser derfor ikke ut til å ha påvirket tett-
heten av laksunger i Mollesjohka.  
 
 
3.4.2 Voksen fisk 
 
Det foreligger ingen fangstrapporter eller registreringer av gytefisk av laks, sjøørret eller sjørøye i Mol-
lesjohka. Basert på drivtellingene i Reisaelva (se Svenning 2018), er det anslått at i overkant av 1000 
laks har gytt i hele Reisaelva de siste årene, Anslaget for antall gytelaks årlig ovafor Mollis tilsvarer 
bare 40-50 fisk, dvs. på en strekning på ca. 10 km. Denne delen av Reisaelva har gode gyte- og 
oppvekstforhold (Halvorsen mfl. 1994). Sammenlignet med Mollesjohka, som har svært begrenset 
tilgang på gode gyteområder, må en forvente at tettheten av gytefisk er vesentlig høyere i hovedelva 
enn i Mollesjohka.. Ut fra dagens bestandsstatus for laks, antar vi derfor at svært få laks forventes å 
gyte i Mollesjohka. Resultatene fra elektrofisket i 2019, viste imidlertid at andelen årsyngel var relativt 
høy (> 30 %). Det er umulig for årsyngel å vandre fra hovedelva og opp til de øverste lokalitetene i 
Mollesjohka, noe som viser at det har foregått gyting i Mollesjohka i 2018, samt at yngelen har vokst 
like godt i Mollesjohka sommeren og høsten 2019, sammenlignet med årsyngel i hovedelva. Også 
Halvorsen (1994) fant årsyngel i Mollesjohka i 1990, noe som viser at det foregikk vellykket gyting 
også i 1990, med påfølgende oppvekst av årsyngel i 1991.  
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4 Diagnose – vurdering av påvirkningsfaktorer 

 
4.1 Habitatflaksehalser 
 
Kvalitet, størrelse og romlig fordeling av gyteområder, samt tilgjengeligheten til skjul og næring for på 
ulike livsstadier (yngel, parr og smolt) har avgjørende betydning for hvor mye smolt en elv eller elve-
strekning kan produsere. Tilgang og kvalitet på blant annet gyteområder og skjul, er derfor viktige 
flaksehalser for produksjonen av laks, sjøørret og sjørøye. 
 
I regulerte vassdrag vil ofte fravær av flommer (dvs. mer ensartet vannføring), redusert vannføring og 
mindre vanndekt areal påvirke fiskeproduksjonen negativt. Dette kan blant annet skyldes at fraværet 
av flommer, og mer ensartet vannføring, kan føre til at sedimenteringsprosesser øker. De store, na-
turlige flommene har en viktig funksjon ved å flytte på massene i elvene, og dermed «lufte» substratet 
og motvirke at finere sedimenter får sette seg i hulrom mellom grovere substrat-Dersom store flommer 
og nevnte prosesser reduseres eller faller helt bort kan slik fortetting av hulrom i substratet både for-
ringe kvaliteten av gyteområder og redusere tilgangen på skjul for ungfisk. Slik habitatforringelse kan 
for eksempel komme til uttrykk ved at målte skjulverdier ikke samsvarer med hvor grovt (steinete) 
substratet er.  
 
 
4.1.1 Endret vannføring og mekaniske og geomorfologiske prosesser  
 
Overføringen av vann fra Stoura Mollesjavri til Ábojavri har medført at vannføringen i Mollesjohka, 
spesielt under flomperiodene, blir redusert med 5-25 %. Imidlertid viser vannføringsmålingene at Mol-
lesjohka fortsatt har et naturlig vannføringsregime, og at vannføringen svinger i takt med vannføringen 
i Reisaelva. Mollesjohka har derfor fortsatt betydelig flommer gjennom året. Når variasjonsanalysene 
av vannføringene i Mollesjohka viser en reduksjon i vannføring på ca. 5-25 % i flomperioder, tilsier det 
at det i mange situasjoner (år) knapt oppstår noen flomreduksjon i elva.  
 
Etter vår vurdering er derfor de mekaniske og geomorfologiske prosessene som normalt bidrar til å 
vedlikeholde elvebunnen, dvs. motvirker tetting av hulrom i elvebunnen, fortsatt er godt virksomme i 
elva.  
 
 
4.1.2 Skjul og bunnsubstrat 
 
Målingene av hulrom viser at tilgangen til skjul i den øvre delen av Mollesjohka, dvs. før elva deler seg 
i flere løp, fordeler seg med henholdsvis 37,5 % med lite skjul (<5) og 62,5 % med middels skjul. 
Kartleggingen av substratet viser imidlertid at kategori 3 og 4 (stein til blokk) dominerer, og målingene 
av hulrom kan isolert sett indikere at tetting av hulrom kan forekomme. Målingene av hulrom skjer 
innenfor en ramme som kastes ut på elvebunnen. Denne rammen er 0,5 x 0,5 meter, og i den øvre 
delen av Mollesjohka er innslaget av store steiner så høyt at en enkelt stein kan utgjøre en stor del av 
arealet innenfor rammen. Sammensetningen av substratet i den øvre halvdelen av Mollesjohka gjen-
speiler i stor grad at vannhastigheten generelt er høy (se varighetskurve, figur 12), og at finkornet 
substrat i stor grad fraktes nedover elva. 
 
Lenger ned, der elva deler seg i flere løp, avtar vannhastighetene, og grus, småstein og stein (kategori 
2 og 3) dominerer. Steinstørrelsen i kategori 3 overstiger imidlertid sjelden 15-20 cm i denne delen av 
elva. Innslaget av kategori 1 øker noe sammenlignet med øvre del av elva, men utgjør fortsatt en lav 
andel av substratet (<10 %). Målingene av hulrom i de ulike elveløpene viser at 67 % av de undersøkte 
lokalitetene har lite skjul, mens de øvrige områdene har middels tilgang på skjul.  
 
Vi vurderer derfor at det er en god sammenheng mellom tilgangen på skjul og dominerende substrat 
langs hele elvestrekningen. Selv om tilgjengeligheten av skjul er relativt lav, skyldes dette neppe re-
guleringsinngrepet øverst i nedbørsfeltet. 
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4.1.3 Gytehabitat 
 
Vi fant under vår undersøkelse i 2019 kun to mindre områder der det var spor av tidligere gyting. Det 
ene området ligger i utløpet av fossekulpen, og gytegropene ble observert på dyp som sikrer dem mot 
tørrlegging i løpet av vinteren. Det andre området ligger helt øverst i det vestligste del-løpet, og ligger 
så grunt at området trolig er utsatt for stor mekanisk belastning gjennom vinteren, samt av isgangen 
på våren. Vi er derfor usikre på om dette området et særlig egnet gyteområde for laksefisk 
 
Bortsett fra området ved utløpet av fossekulpen er det trolig ingen andre egnede områder for gyting i 
øvre halvdel av elva. Dette skyldes at substratet gjennomgående er for grovt. Vannføringen er også 
svært høy. I nedre halvdel av elva er det flere mindre områder i hvert av de fire elveløpene som har 
substrat som er egnet for gyting, men ett eller flere elveløp vil tørrlegges når vannføringen blir lavere 
enn 2-4 m3/s. Når vi utførte våre registreringer var vannføring ca. 4 m3/s, og allerede da var det øst-
ligste elveløpet mer eller mindre tørrlagt (Vedlegg 2), samt at vanndybden var lavere enn 10 cm i ett 
av de midtre elveløpene. Når middelvannføringen om vinteren er så lav som 0,3 m3/s i Mollisfossen, 
vil trolig ett eller flere elveløp tørrlegges og/eller fryser om vinteren. Det vestligste elveløpet har imid-
lertid større variasjon i vanndyp, og har flere mindre kulper (vedlegg 3). Dersom fisk gyter i tilknytning 
til disse kulpene, vil rogn trolig klare seg gjennom vinteren.  
 
Den beregnede reduksjonen i vintervannføring, som en følge av overføringen av vann mot Ábojavri, 
er stort sett lavere enn 20 %. I spesielt tørre år kan imidlertid reduksjonen være langt høyere, dvs. opp 
mot 40 %, og vi kan derfor ikke utelukke at reguleringsinngrepet enkelte år har en negativ effekt for 
gytesuksessen i nedre halvdel av elva. Gyteområdet i utløpet av fossekulpen anses imidlertid ikke å 
være utsatt, og vil neppe påvirkes negativt, selv i tørre år. 
 
 
 
 
 
4.2 Hydrologiske flaksehalser 
 
Endringer i vannføring kan generelt sett påvirke bestander av laksefisk på flere måter, både ved va-
riasjonen i avrenning gjennom året, og ved direkte redusert vannmengde. Der hvor elvestrekninger 
berøres direkte av driften i kraftverket kan raske endringer i vannføring utgjøre et betydelig problem, 
som direkte kan medføre stranding av fisk og som indirekte kan påvirke vekst både gjennom stress 
og redusert tilgang på næringsdyr. Andre endringer i vannføring, som omfordeling av vannmengder 
gjennom året, kan for eksempel ha betydning for vandringsforhold og for gytesuksess. Dersom end-
ringer i vannføring resulterer i høye vannføringer under gytetiden på høsten, for seinere å bli langt 
lavere, kan negativ effekt gjennom tørrlegging av gytegroper være stor. Endringer i vannføring, og 
endret karakter av nedbørsfeltet, kan også innvirke på vanntemperaturen, og dermed endre veksten 
hos ungfisk og alder ved smoltifisering.  
 
Vannføringen påvirker også fisketettheten, ved at det tilgjengelig vanndekte arealet varierer med vann-
føringen. Bestander av ungfisk reguleres mye gjennom tetthetsavhengig dødelighet, og når vanndekt 
areal minsker øker fisketettheten og dødeligheten. Perioder med lav vannføring og redusert vanndekt 
areal kan derfor utgjøre en flaskehals for fiskeproduksjonen.  
 
I Mollesjohka har øvre del av nedørsfeltet blitt overført til et annet vassdrag. Det er fortsatt en stort 
uregulert felt som bidrar til vannføringen i Mollesjohka, og vannføringen følger derfor naturlige varia-
sjoner. Overføringen av 45 km2 av det opprinnelige nedbørsfeltet på 275 km2 medfører imidlertid at 
vannføringen i Mollesjohka har blitt redusert gjennom hele året. Inngrepet kan derfor forventes å gi 
potensielle konsekvenser for fiskeproduksjonen, gjennom endringer i vanndekte arealer, vandrings-
muligheter for fisk og vanntemperatur.  
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4.2.1 Vannføring, vanndekt areal og vannføring gjennom året  
   
Målingene og beregningene som er utført viser at vannføringen i Mollesjohka har naturlige variasjoner, 
og følger vannføringen i den ellers upåvirkede Reisaelva (reduksjon i vannføring i Mollesjohka med-
fører 6 % reduksjon i Reisaelva). Vi antar derfor at det ikke skjer tilfeller av unaturlige og raske end-
ringer i vannføring som kan tilskrives reguleringsinngrepet i vassdraget.  
 
Det var ikke grunnlag for å gjennomføre absolutte analyser for endringer i vanndekt areal relatert til 
ulike vannføringer. Vi har hatt tilgang til flyfoto tatt ved to ulike datoer, og ved relativt like vannføringer 
(2,7 og 4,2 m3/s), men uten å finne noen målbar forskjell i det vanndekte arealet ved de to ulike vann-
føringene. Når vannføringer er 3-4 m3/s er 62 % av det totale elvearealet vanndekt, men vi mangler 
grunnlag for å sette dette i en større sammenheng og relatere dette til vannføringsreduksjonene i elva. 
På lave vannføringer kan vi imidlertid anta at beregnede reduksjoner i naturlig vannføring har liten 
effekt. Dette baserer vi på at endringen i vannføring fra 2,7 til 4,2 m3/s, eller en endring på vel 50 %, 
ikke resulterte i målbare forskjeller i vanndekt areal (ut fra bildematerialet).   
 
Varighetskurver for Mollesjohka, dvs. en fremstilling av hvor stor del av tiden ulike vannføringer er 
høyere eller lavere enn en gitt verdi, viser at vannføringen i store deler av året (91 %) er lavere enn 
10 m3/s i et middels år (figur 12). Isolert til månedene som utgjør vekstsesongen for ungfisk av laks og 
ørret er vannføringen alltid lavere enn 10 m3/ i et middels år. Vannføringen vi hadde under vårt feltar-
beid i elva høsten 2019 (4 m3/s) er lik eller høyere i 22 % av tiden i løpet av vekstsesongen for ungfisk. 
Innenfor det samme tidsrommet faller ikke vannføringen i et middels år lavere enn ca. 2 m3/s. Dette 
tilsier at det vanndekte arealet gjennom vekstsesongen normalt ikke blir mindre enn hva vi observerte 
under vårt feltarbeid (jfr. ingen målbare arealendringer ut fra flyfoto tatt ved 2,7 og 4,2 m3/s).  
 
I vekstsesongen for ungfisk mener vi derfor at reguleringsrelaterte endringer i vanndekt areal neppe 
utgjør en flaksehals for fiskeproduksjonen i år med middels vannføring. I tørre somre kan imidlertid 
vanndekt utgjøre en flaskehals, i og med at vannføringen kan være så lav som 1 m3/s i store deler av 
vekstsesongen. Da kan vannføringsreduksjon grunnet overføringen av vann til Ábojavri muligens ha 
negativ påvirkning i form av redusert overlevelse og vekst .  
 
Som vi har omtalt tidligere, kan vannføring og vanndekt areal gjennom vinteren ha betydning for gyte-
suksess. Reduserte vintervannføringer kan derfor ikke utelukkes som en mulig flaksehals for fiskepro-
duksjon, gjennom å innskrenke arealene som er egnet for vellykket gyting, samt for overlevelse av 
rogn.    
  
 

 
Figur 12 Varighetskurve for vannføringer gjennom året (A) og for perioden juli-oktober (B) beregnet for VM 
Mollisfossen, skalert fra VM 208.3 Svartfossberget. Data fra  
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4.2.2 Betydning av vannføring for fiskevandring 
 
Vannføringen i Mollesjohka kan ha betydning for vandringsmulighetene for nedvandrende smolt og 
oppvandrene voksen fisk. Utvandringen av smolt styres av temperatur og vannføring, og hovedtyng-
den av smolt forventes å vandre ut fra Mollesjohka i løpet av juni. I dette tidsrommet er elva preget av 
snøsmelting, og vannføringskurvene for Mollesjohka viser også at det alltid vil være relativt høy vann-
føring i tidsrommet for smoltutvandring. Det vurderes derfor ikke som sannsynlig at smolt vil ha pro-
blemer med å vandre ned Mollesjohka. 
  
Voksen, gyteklar laks og sjøørret starter gytevandringen når vanntemperaturen overstiger 6-7 grader. 
Dette er blant annet dokumentert i en rekke fisketrapper, og det er antatt at dette er en temperatur-
grense for når den vekselvarme laksen eller sjøørreten greier å forsere stryk og fosser. Basert på 
registreringene i 2016, når vanntemperaturen i Mollesjohka oversteg 6-7 grader i siste halvdel av juni, 
og fangstrapportene fra hovedelva som viser at laks og sjøørret har passert Mollisområdet (75 km fra 
sjøen) allerede i begynnelsen av juli, antar vi at anadrom fisk kan svømme opp i Mollesjohka tidlig i 
juli. Frem mot gyting i oktober viser beregningene at vannføringen i korte perioder, og i enkelte år, kan 
bli redusert med nærmere 60 %, selv om middelnivået bare reduseres med inntil 20-40 %. Elva følger 
imidlertid fortsatt et naturlig avrenningsmønster, og det oppstår fortsatt nedbørsbaserte flommer/vann-
føringsøkninger. I juli er vannføringen i de fleste årene fortsatt påvirket av snøsmeltingen, og middel-
vannføringen er nærmere 7 m3/s. I august er middelvannføringen 4 m3/s, dvs. tilsvarende vannføringen 
under feltarbeidet i 2019. På denne vannføringen kan fisken vandre opp elva gjennom begge de to 
største elveløpene. Selv om middelvannføringen reduseres ned mot 2 m3/s i september og oktober, 
vil vannføringstopper ved ‘naturlig’ nedbør sikre oppvandringsmulighetene for gytefisk. 
 
Vi mener derfor at reduksjonene i vannføring, på grunn av overføringen av vann mot Ábojavri, ikke 
har noen påviselige negative effekter for utvandring av smolt og/eller oppvandring av gytefisk i Molle-
sjohka 
 
 
 
4.2.3 Vanntemperatur 
 
Overføringen av vann fra Stuora Mollesjavri til Ábojavri innebærer at ca. 45 km2 av den øvre, høyest-
liggende delen av nedbørsfeltet til Mollesjohka er tatt bort. I utgangspunktet må vi forvente at dersom 
dette har hatt noen betydning for vanntemperaturen i Mollesjohka, så har temperaturen eventuelt ste-
get. Det foreligger sammenhengende temperaturovervåking kun for ett år (2016) i Mollesjohka, og vi 
må ta forbehold om at dette ene året ikke nødvendigvis representerer et normalår med tanke på vann-
temperatur. I 2016 var vekstsesongen for ungfisk om lag 120 dager, dvs. det antall dager der vann-
temperaturen var høyere enn 4 grader.  
 
L’Abée-Lund et al. (1989) viste i en omfattende undersøkelse at veksten til ørret henger nøye sammen 
med vanntemperaturen, og dermed også hvor langt mot nord et vassdrag ligger. Dersom vi bruker 
funnene i denne undersøkelsen, finner vi at varigheten av den observerte vekstsesongen i Mollesjohka 
samsvarer godt med en forventning ut fra hvilken breddegrad (69o) elva ligger på.  
 
Vår vurdering er derfor at reguleringsinngrepet i Mollesjohka neppe har hatt noen negative tempera-
tureffekter relatert til vekst hos ungfisk.  
 
 
 

4.3 Informasjon fra bestandsdata 
 
Våre habitatkartlegginger, samt eldre beskrivelser av Mollesjohka (Halvorsen mfl. 1994), viser at elva 
har få gode gyte- og oppvekstområder. Halvorsen mfl. (1994) beskriver derimot den øvre delen av 
Reisaelva, fra LilleMollis og opp til Imofossen, som et godt til meget godt gyte- og oppvekstområde.  
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Vi registrerte relativt lave ungfisketettheter i Mollesjohka i 2019. De var ikke nevneverdig lavere enn 
ved undersøkelsen i Mollesjohka i 1990 (Halvorsen mfl. 1994), men vesentlig lavere enn i hovedelva 
i perioden 2010-2017 (Svenning 2018). Vi har ikke grunnlag for å relatere registrerte ungfisktettheter 
i 1990 til størrelsen på gytebestanden i vassdraget generelt, og kan derfor ikke vurdere om observert 
ungfisktetthet i 2019 er lavere enn forventet ut fra tidligere års gytebestander i vassdraget. Vi har heller 
ingen informasjon om fisketettheter i Mollesjohka før reguleringsinngrepet. Den lave ungfisktettheten 
vurderes imidlertid ikke som særlig uventet ut fra begrensede gyteområder og få gode oppvekstområ-
der med mye skjul i Mollesjohka.  
 
Reisa elvelag har i mange år gjennomført tellinger (drivtellinger) av gytelaks i Reisaelva (se Svenning 
2018). I de siste to årene ble det estimert 40-50 laks på strekningen fra Lillemollis til Imofossen. Dette 
er en vel 10 km lang elvestrekning, der vanndekt bredde på elva varierer fra 20-35 m, med et gjen-
nomsnitt på ca. 28 m under drivtellingen på høsten. Dette gir et areal på ca. 28 ha, og tilsier at det de 
siste årene har vært 1,4-1,8 gytelaks/ha. Til sammenligning har Mollesjohka et vanndekt areal på 
høsten som utgjør om lag 2 ha. Ut fra de relativt lave tetthetene av gytefisk i øvre del av Reisaelva, 
samt at denne øvre delen av hovedelva har mange gode gyteområder (Halvorsen mfl. 1994), er det 
trolig få gytelaks som vandrer opp Mollesjohka på høstparten. Funn av årsyngel (0+) på senhøsten i 
Mollesjohka både i 1990 og 2019 (de eneste to årene med elektrofiske), indikerer imidlertid at laksen 
gyter årlig i Mollesjohka. 
 
 
4.4 Samlet vurdering – produksjonsforhold og flaskehalser 
 
 
Mengde og romlig fordeling av skjul og gytehabitat, samt hvordan tilgangen på skjul harmonerer med 
lokaliseringen av gyteområder, viser at spredning og mengde av gytehabitat trolig er en flaskehals for 
produksjonen av laksefisk i Mollesjohka. Stadium for regulering (jfr. Forseth og Harby 2013) er 
«yngel», dvs. at bestandsreguleringen skjer under yngelstadiet (tabell 10). Selv om områder med lite 
skjul (vektet skjul > 5) dominerer, er tilgangen på skjul neppe en bestandsregulerende faktor, hverken 
for yngel, parr eller smolt.  
 
De endrede hydrologiske forholdene i Mollesjoka påvirker produksjonen av fisk i liten grad. I vinter-
halvåret kan imidlertid reduksjonen i vannføring påvirke et av de to observerte gyteområdene negativt. 
Under sommervannføring vil vannføring og vanndekt areal kun ha negativ betydning for fiskeproduk-
sjonen i tørre år.  
 
 

Tabell 10 Oppsummering av flaskehalser og status for produksjonen av laks og ørret i Mollesjohka. De ulike 
begreper er nærmere beskrevet i Forseth og Harby (2013). 
Bestandsregulering Stadium for regulering – fra habitatkartlegging Yngel (begrenset gyteareal) 

 Stadium for regulering – fra bestandsdata ingen 

 Samlet vurdering stadium for regulering Yngel  

Habitatflaskehalser Mengde og avstand mellom gytehabitat Moderat 

 Skjul Lite 

Produktivitet ut fra habitat  Lav 

Vannføring og totalproduksjon  Liten 

Hydrologiske flaskehalser Sommervannføring som flaksehals Svak (i tørre år) 

 Vintervannføring som flaksehals Moderat (begrenser gyteareal) 

 Vannstand under gyting som flaskehals Ingen 

 Vanntemperatur som flaksehals (ungfiskvekst) + , antatt økt temperatur 

Bestandsreduserende faktorer Redusert smoltproduksjon på grunn av temperatur Ingen / + , antatt økt temperatur 

 Redusert suksess/overlevelse smoltutvandring Ingen 

 Sannsynlighet for habitatforringelse Ingen 

 
 

5 Tiltak og designløsninger 
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Vi ser ingen tiltak som direkte kan virke avbøtende for de mulige negative effektene av overføringen 
av vann fra nedslagsfeltet til Mollesjohka. Vi har påpekt at lave vintervannføringer potensielt kan ha 
betydning for egnetheten av det ene området med observerte gytegroper. Et avbøtende tiltak for dette 
forholdet vil innebære sikring av en minimumsvannføring gjennom hele vinteren. Et slipp av vann fra 
Stuora Mollesjávri (figur 1) vil imidlertid by på praktiske utfordringer, på grunn av sannsynlig innfrysing 
langs den 27 kilometer lange og grunne utløpselva som ligger mellom 600-780 moh. Vår vurdering er 
derfor at det trolig ikke foreligger et rimelig forhold mellom mulig gevinst av et vannslipp fra Mollesjavri 
og kostnadene dette medfører. Fysiske tiltak for å sikre vannstand over potensielle gyteområder vur-
deres heller ikke som en alternativ løsning, i og med at nedre del av Mollesjohka ligger innenfor na-
sjonalparkgrensen.  
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Vedlegg 
 
 
Vedlegg 1 Områder med stryk eller kvitstryk dominerer i elva 
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Vedlegg 2  Tørrlagt elveløp (østligste). 
 

 
 
 
 
Vedlegg 3 I det vestligste elveløpet er det fleire kulper, som trolig kan sikre vinteroverlevelse for eventuell 
deponert rogn. 
 

  


